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A procura de emprego pode ser um processo cansativo. Procurar uma oferta que vai de encontro 

às suas competências, entregar o currículo várias vezes e não obter resposta é uma atividade 

frustrante. Os números do INE não dizem nada de novo: no quarto trimestre de 2013 existiam 

cerca de 827 mil pessoas que estavam sem emprego, o que representa uma taxa de população 

desempregada de 15,3%. Face a este problema intergeracional, consequência de uma crise 

económica sem precedentes, existem várias táticas que pode utilizar se está à procura de 

emprego. 

  

1. Esteja presente no LinkedIn 

Apostar nas redes sociais pode ser uma boa forma de manter-se a par do mercado de trabalho. 

Além de algumas ofertas estarem presentes nesta rede social dedicada aos profissionais, ter o 

seu perfil atualizado e com descrições do que já fez pode ajudar o seu futuro empregador a 

conhecer melhor a suas qualificações e competências.  

2. Aposte no ‘networking’ 

Estabeleça contatos com colegas e amigos e informe-os que está à procura de trabalho. Se tiver 

um perfil ativo no LinkedIn tente também entrar em contato com responsáveis de empresas de 

recrutamento ou responsáveis da empresa onde gostava de trabalhar. Peça conselhos e dicas 

que possa implementar na sua procura de emprego. 

3. Procurar nos sítios certos 

Nos tempos que correm existem vários locais com ofertas de emprego. A internet tem sido o 

local de excelência para a divulgação de ofertas. No entanto, tenha em conta que muitas ofertas 

não são verdadeiras. Por isso, responda apenas a ofertas que estejam em sites credíveis, como 

os sites das agências de recrutamento e que divulguem o nome da empresa. 

4. Mantenha-se atento às ofertas de emprego 

Dedique uma ou duas horas do seu dia para pesquisar as várias ofertas de emprego. Pesquise 

na internet, nos jornais diários e semanários. Procure também visitar o Centro de Emprego da 

sua área de residência, a junta de freguesia e esteja atento aos ‘placards’ dos supermercados. 

Procure também informar-se sobre os concursos públicos de emprego divulgados em Diário da 

República. 

5. Atualize os seus conhecimentos 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main


Se está sem emprego, aposte na sua formação. Opte por formações e ‘workshops’ para 

fornecer o seu currículo de vantagens diferenciadoras face aos outros candidatos. Se preferir, 

pode ainda optar por obter uma licenciatura ou mestrado. O importante é que esteja a par do 

que se passa no mercado de trabalho, em particular na sua área de especialização. 

6. Crie um CV marcante 

Com um mercado de trabalho cada vez mais competitivo é importante que o seu ‘curriculum 

vitae’ se distinga do dos outros candidatos. Olhe para o seu currículo como um instrumento que 

irá mostrar ao seu futuro patrão, o porquê de contratá-lo. Liste as suas principais competências 

e experiências mais relevantes. 

7. Escreva uma carta de apresentação 

Muitas ofertas de emprego pedem que envie em conjunto com o seu CV uma carta de 

apresentação ou motivação. É imperativo que escreva uma carta de apresentação que reflita o 

espírito da empresa e que seja entusiasmante de forma a despertar curiosidade sobre o seu 

currículo. 

8. Pesquise sobre a empresa 

Antes de concorrer a uma oferta de trabalho, pesquise informações sobre a empresa a que se 

candidata. Leia o site da empresa, bem como as redes sociais em que ela está presente. Informe-

se sobre as políticas internas da empresa, de forma a adequar o seu discurso e a sua forma de 

vestir. 

9. Siga as regras de ouro antes de ir a uma entrevista de emprego 

Se foi chamado para uma entrevista, encare-a como um exercício que poderá ser repetido várias 

vezes. Esta é uma forma de poder aprender com esta experiência caso não seja chamado para 

ocupar a vaga oferecida.  

10. Mantenha-se entusiasmado e motivado 

Receber muitos “nãos” numa altura em que se está mais sensível pode ser devastador. O 

importante é que se mostre entusiasmado e motivado nas entrevistas de emprego. Fale de 

forma confiante e tente convencer o recrutador que é a pessoa mais habilitada para exercer a 

função a que se candidata. 

 

 
Revisão do Modo Imperativo. 
 

1. Leitura do texto. 
2. Discutam em pares a utilidade das dicas e ordenem segundo a eficácia. 
3. Exploração gramatical: 

 
a) Sublinha no texto as formas verbais na forma do Imperativo. 
b) Muda os conselhos para a segunda pessoa singular (tu). 

 
 

 


